F.M. Közgyőlése 164/2009. (IV.30.) K.h.sz. határozata

a „Fejér Megyei Önkormányzat és Oktatási Intézményei Öko-Munkacsoportja”
létrehozásáról

1.)

.A Fejér Megyei Közgyőlés az önkormányzat oktatási intézményeiben
megvalósítandó hatékony környezetvédelmi oktatás érdekében létrehozza a
„Fejér Megyei Önkormányzat és Oktatási Intézményei Öko-Munkacsoportját.

2.)

Az Öko-Munkacsoport feladatai:

a.)

Folyamatos információ- és tapasztalatcsere az egyes iskolákon belül
megvalósuló környezetvédelmi oktatás helyzetérıl és a jövıbeli célokról;

b.)

A környezeti nevelés még hatékonyabbá fejlesztése ill. az ehhez
szükséges, legalkalmasabb eszközök, módszerek feltárása, továbbítása (a
környezettudatos szemléletmód valamennyi tantárgyba való beépítése, a
környezeti nevelési programok megvalósítása érdekében);

c.)

Az iskoláknál az „ÖKOISKOLA CÍM” elnyerése érdekében a szükséges
feltételek és teljesíthetıségük feltárása;

d.)

A környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális információk (pl. pályázati
lehetıségek, akciók, programok, rendezvények, konferenciák, kiállítások,
egyéb események… stb.) folyamatos továbbítása a megyei önkormányzat
és az iskolák között (napi e-mail-kapcsolat, belsı fórum létrehozása stb.);

e.)

Környezetvédelmi

jeles

napok,

természetvédelmi

akciók

megrendezésében való együttmőködés;
f.)

A kimagasló eredmények közzététele (pl. megyei és iskolai honlapokon,
sajtón keresztül).

3.)

Az Öko-Munkacsoport tagösszetétele a Fejér Megyei Közgyőlés érintett
szakmai

bizottságai,

az

Önkormányzati

Hivatal,

ill.

az

Önkormányzat

valamennyi oktatási intézményének részvételével alakul, az alábbi módon:

-

a Fejér Megyei Közgyőlés szakmailag illetékes bizottságaiból: az
Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, ill.
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke;

-

az Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal részérıl: az oktatási szakterületrıl
min. 2 fı, a környezetvédelmi szakterületrıl 1 fı;

-

a 12 oktatási intézményünk részérıl: iskolánként 2-2 fı (iskolaigazgatók ill.
környezetvédelmi oktatást végzı pedagógusok).

4.)

Az Öko-Munkacsoport tagjai között folyamatos kapcsolattartást kell fenntartani –
környezetvédelmi és költségtakarékossági szempontból elsısorban elektronikus
úton – de különösen a környezetvédelmi jeles napokhoz ill. egyéb akciókhoz,
programokhoz kapcsolódva.
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